
V6/23 - Herra selventää… Ensimmäinen Sadonkorjuu Monista on 

loppuunsaatettu… Alhaisista alhaiset otettu 

Kesäkuun 21. 2010 - YahuShua HaMashiach’lta, Häneltä, jota kutsutaan Jeesus Kristukseksi, 

Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle Netti Yhteisön 

kokoontumisen aikana, Sisarelle Kristuksessa ja kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Tämä kysymys kysyttiin opiskelun aikana, koskien tätä Herran lainausta… ”Kääntykää nyt pois 

kirkoista, sillä se on loppuunsaatettu; morsian on valmisteltu ja tullaan pian ottamaan pois heidän 

keskeltään” – Ovatko nämä vain kirkoissa olevat ihmiset vai jokainen? Koska ajattelin muita, jotka 

eivät käy kirkossa, vain sattumanvaraista ihmisiä, he voisivat katua ja kääntyä Herran puoleen 

tänään ja tulla taivaaseennostetuiksi huomenna… Vai? (Jos Taivaaseennosto tapahtuisi huomenna)  

Tämä on, mitä Herra sanoo… Rakastetut, te olette nähneet hyvin, kuitenkin kuten hän, joka pysyy 

maailmassa, kun on hämärtynyt näkökyky… Kukaan ei voi nähdä niin kuin Herra näkee, ettekä te 

ole kykeneviä katsomaan sydämeen. He, jotka ovat valmisteltuja ja niputettuja, tullaan ottamaan, 

sekä ensimmäiset että toiset Minun Sadonkorjuussani… Kuitenkin ensimmäisille, se on 

loppuunsaatettu…  

Minun Morsiameni on valmisteltu ja odottaa Minun kättäni… Ja kappas, Minun käteni todella 

etenee, jopa niin kuin Minun ääneni kutsuu jo häntä.  

Katsokaa, Minä kerron teille ihmeellisen asian… Teidän lapsenne tietävät jo, ja ovat kuulleet ja 

unissaan he tavoittavat Taivasta kohti, käsivarret ojennettuina… He tuntevat Minut… Ja kaipaavat 

palata paikkaan, josta he tulivat ja joka on aina ollut heidän. Samalla tavalla, kaikki Minun lapseni 

ensimmäisestä sadonkorjuusta, vaikka he ovat ikääntyneet, tuntevat Minut ja ojentavat eteenpäin 

käsiään… Jotkut juosten, kun jotkut ovat vasta nyt nousemassa ylös. Katsokaa, jopa haudoissa 

olevat tulevat pian ojentumaan eteenpäin ja lentämään pois.  

Sen vuoksi, ensimmäinen monista on loppuunsaatettu… Alhaisista alhaisimmat tullaan ottamaan… 

Jokainen henkilö, jossa Minä näen Itseäni ja jokainen viaton lapsi, jossa Minä asun, ei ole koskaan 

lähtenyt… Katsokaa, jopa henkisesti vammaiset tullaan ottamaan ja tekemään kokonaisiksi 

silmänräpäyksessä, Isän kunniaksi!  

Sen vuoksi, luottakaa Minuun ja uskokaa Minun sanani myös, vaikka te voitte nähdä vain osittain 

ja ymmärryksenne on rajoitettua. Uskokaa MINUUN! Luottakaa MINUN teihini, sillä Isän tahto on 

manifestoitu Minun kauttani. Ja Minä olen se Valo, joka on näytetty pimeydessä, kuitenkin pysyy 

erillään maailmasta… Sillä Minut on asetettu erilleen kunniassa, jopa niin kuin Isä on asetettu 

erilleen kunniassa, jonka voimalla ei ole rajoja ja joka on aina ollut… Jopa ikuisesta ikuiseen, MINÄ 

OLEN… Josta Minä olen myös rakastanut teitä.  

Jopa jokainen, joka tulee Minun luokseni, on jo tullut ja tulee tulemaan juosten… Sillä he, Minulle 

tehdyt, luotiin Minun kuvakseni, eivätkä voi millään muotoa lähteä pois… Sillä he pysyvät Minun 

kanssani, aina, missä Minä olen… Sillä MINÄ OLEN ja te olette elämässä Minun ansiostani, eikä 

Minun elämälläni ole loppua.  

Te ette ymmärrä nyt, mitä Minä olen sanomassa, mutta tulette ymmärtämään myöhemmin… Jopa 

hyvin pian nyt… Sillä se, mikä on Minusta, sen täytyy nyt palata Minun luokseni… Ja missä Minä 

olen, siellä tulette te myös löytämään rakkauden täydellistämisen, sillä rakkautta ei ole olemassa 

Minusta erillään. Jopa niin kuin Isää ja Poikaa ei voida millään muotoa erottaa, samalla tavalla, ei 

tulla ketään, jotka ovat Minun, koskaan erottamaan Minusta…   



MINÄ OLEN ELÄMÄN LÄHDE!... Mitään ei ole olemassa erillään Minusta! Ja jos mikään ei voi olla 

olemassa erillään Minusta… Kyllä. Mikään ei voi olla Isän tai Hänen tahtonsa ulkopuolella… Miksi 

sitten, Minä kysyn teiltä, te pelkäätte, aivan kuin Minä en ole kykenevä aivan tällä hetkellä, 

asettamaan järjestykseen KAIKKIA asioita, jotka Isä on säätänyt alusta alkaen?... 

MINÄ OLEN HERRA YLITSE KOKO LUOMAKUNNAN! Ja jos Minä olen Herra yli kaikkien asioiden, 

silloin Minä varmasti teen kaiken, joka on Minun sydämessäni tehdä, koskien Minun 

rakastettujani… Sillä he ovat Minun sydämeni sydän… Minun hengitykseni on heissä… Katsokaa, he 

ovat eläviä sieluja, tehty sen mukaan, miten heidät oli luotu… MINÄ OLEN HÄN… 


